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HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

PROTOKOLL 3/2010
fört vid sammanträde 2010-05-04

Datum

2010-05-04

Tid

Kl. 13-16.30

Plats

Q 436

Närvarande ledamöter

Lisbeth Ranagården, sektionschef, ordförande
Claes Ericsson, lärarrepresentant
Pia Brandt, T/A-representant
Ingrid Nilsson, utbildningsledare
Ann-Christine Wennergren, lärarrepresentant
Lisa Heuser, studentrepresentant

Övriga närvarande

Ulla Palmqvist, sekreterare

Ej närvarande

Patrik Mattisson, studentrepresentant

Ärendena togs upp i följande ordning

1 2 3 4 5 8 (LR ej närvarande) 6 (7) 9 10 11

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av agendan

Föredragningslistan fastställs med tillägg till §5
Meddelanden och information enligt utsänt mail.
Tillägget gäller en adjunktstjänst som ska inrättas
inom Utbildningsvetenskap samt ytterligare två
anställningar som ska utannonseras.

2

Val av justeringsperson

Anki Wennergren väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll föreligger och läggs till
handlingarna, med följande kommentarer:
§ 6 Tjänsteplanering vt10
Vid MBL påpekade facklig representant att begreppet
”tjänst” ersatts av ”anställning”.
§ 9 Vetenskaplig progression
Anders Nelson och Mattias Nilsson har återkommit
till Lisbeth Ranagården, som arbetar med frågan.

4

Fattade beslut

Kursplanerna UV9008 och UV9009 har godkänts på
delegation. Dessa kursplaner gäller kompetensutveckling för förskollärare och barnskötare inom
Förskolelyftet ht10 och vt11.
Pernilla Liljeberg är ersatt av Eva Hansson, som
fr o m ht10 kommer att arbeta 60% inom LUT.
Anette Ekelund har en anställning på 40% inom
Specialpedagogik. Mikael Thelin och Sara Månsson
slutar sina anställningar på LUT, men Sara behåller
sittt uppdrag inom uppdragsutbildningen för Baggium.

2
HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

PROTOKOLL 3/2010
fört vid sammanträde 2010-05-04

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

5

Meddelanden och information

MBL-information hölls 100427 och facklig
representant hade inga yrkanden.
Ny lärarutbildning
Lisbeth kommer att delta i Högskoleverkets
information om examensrättsprövningen 18/5 i
Stockholm.
VFU-kurs
Kurs i handledning för VFU-lärare, 7,5 hp, med
anmälningskod 24008, har ställts in vt11.
Bemanningsschema
Administrationens bemanningsschema under
sommaren 2010 är klart. Expeditionen är öppen vecka
26-32 kl 10-12. Alla tentamensresultat ska vara inlämnade senast 29/6.
Mall för schema
Marita och Jessica har skapat en mall för schema, där
tiden uppdateras automatiskt. Lisbeth lägger kopia på
mallen i lärarnas fack.
Antagningssiffror
Söksiffrorna har ökat för alla program exkl. NMM.
Det stora antalet sökande till Förskollärarutbildningen
ger en indikering på söktrycket i den nya lärarutbildningen.
Inom Lärarlyftet har antalet sökande ökat med ca. 30
personer, vilket troligen innebär att alla erbjudna
kurser kommer att genomföras. Fler lärare kommer att
engageras i Lärarlyftet för att klara av det ökade
antalet deltagare.
Dubbla examina
Reglerna för att kunna ta ut examen mot Förskola och
Grundskolans tidigare år har ändrats och det är nu
möjligt för studenter att ta ut grundexamen mot
förskola/Grundskolans tidigare år eller avancerad
examen mot Grundskolans tidigare år.
Engelsk översättning av examina
Termen för engelsk översättning av examen är
”Bachelor of Arts in Education” för alla inriktningar
utom Gr senare år/Gy om minst 90 hp vardera i minst
två naturvetenskapliga ämnen eller matematik. Denna
benämning blir ”Bachelor of Science”.
Examensarbete
LUT:s studenter kan inte tillgodoräkna sig en uppsats
som skrivits inom en inriktning, eftersom examensarbetet på LUT ska skrivas inom Utbildningsvetenskap.
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5

Meddelanden och information forts.

Fördjupning inom Specialpedagogik
Förutsättningarna för att läsa fördjupning inom
Specialpedagogik föreslås ändras till att grundkursen
om 7,5 hp är godkänd. Denna fråga tas upp vid
styrelsemötet 10/6 för beslut.
Nya anställningar
Av behöriga sökande till den utannonserade
anställningen inom Utbildningsvetenskap återstår nu 2
personer, som sakkunniga gett utlåtande om. En ny
anställning om 60% inom Allmändidaktik ska
inrättas. Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med
att utannonsera en anställning om 60 resp. 100 %.
Beslut: Anställningen ska utannonseras för 60-100%
och inkludera Estetiska lärprocesser.
Ett lektorat mot Svenskämnets didaktik med
inriktning läs- och skrivinlärning ska utannonseras.
Anställningen inom Matematikdidaktik ska
utannonseras igen. Förstärkning behövs inom
Specialpedagogik. En person har provföreläst för
HOS, med mycket goda omdömen. Diskuteras om
denna person eventuellt även ska provföreläsa på
LUT.

6

Arbete med ny lärarutbildning
- UVK för förskollärarexamen
- UVK för grundlärarexamina
- UVK för ämneslärarexamina
- Ämnesinnehåll för förskollärarutbildning

Strukturplaner för de nya programmen diskuteras. För
Grundlärarutbildningarna F-3 och 4-6 kopplas VFU
till de olika ämnena och examensarbetet läggs sist på
vårterminen för att, vid behov, kunna färdigställas
under sommaren.
Tre alternativa strukturplaner för 7-9 och gymnasiet
diskuteras. Alternativ 1 innehåller 2 * 15 hp examensarbeten i ämne 1, dels efter 60 hp och dels sista
terminen. Alternativ 2 innehåller 1 * 30 hp examensarbete sista terminen. Ämne 2 och 3 startar ht, vilket
möjliggör samläsning med fristående kurser.
Alternativ 3 ses över. Alla alternativ kommer att
skickas till Inriktningsansvariga för kommentarer.
I de alternativa strukturplanerna planeras UVK
inledningsvis med 18 hp. Det är ej optimalt med
samläsning i alltför stora grupper. Fördelningen av hp
inom UVK diskuteras. I de olika alternativen
innehåller UVK block om 9 hp (6 v) utom det sista
blocket som innehåller 6 hp (4 v). Avsikten med
denna fördelning är att studenterna under de sista 4
veckorna ska kunna välja något UVK-område som de
vill fördjupa sig inom. Fördelningen av UVK i flera
kortare perioder möjliggör att studenterna kan befästa
det som studerats inom övriga ämnen.
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6

Arbete med ny lärarutbildning

Två tidigare utsända förslag diskuteras: ”Planeringen
av den nya utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) ”
(Lisbeth Ranagården) och ”Ändrat förslag till
förskolan UVK minnesanteckningar 2010-04-23”
(Ingrid Nilsson).

- UVK för förskollärarexamen
- UVK för grundlärarexamina
- UVK för ämneslärarexamina
- Ämnesinnehåll för förskollärarutbildning
forts.

Moment som ”Lagstiftning och sekretess” kan
eventuellt läggas till och bör i så fall placeras i slutet
av utbildningen. Vidare är det viktigt att differentiera
vissa moment för de olika åldersgrupperna, t ex
”Konflikthantering”. Kurserna ”3. Läroplansteori och
didaktik” och ”8. Utvärdering och utvecklingsarbete”
hör samman och kan utvecklas mot en delkurs.
Möjligheter finns till samarbete mellan ämnena och
UVK. Ett exempel på detta är kursen ”Betyg och
bedömning”, som kan samläsas i projektform. Ingrid
Nilsson påtalade dock att inom förskoleområdet
innebär bedömning inte att barnen bedöms, utan vad
de gör.
Lisa Heuser anser att lärarutbildningens kurser ej ska
samläsas med fristående kurser, eftersom det är viktigt
att lärarstudenterna utöver ämneskunskaperna även får
didaktiska kunskaper inom ämnena.
Styrelsen diskuterar namn på ”Studier inom det
förskolepedagogiska området” som ingår i Förskollärarexamen med 120 hp. Vidare diskuteras att ”Barns
språkutveckling” måste vara kopplad till estetiska
ämnen, och innehålla mer än 15 hp. Det är också
viktigt att de nya kurserna inom VFU ej blir alltför
små.
LUT:s 8 kurser inom Auo ska skrivas om till 6 kurser
inom UVK. Lisbeth Ranagården poängterar att
innehåll inom Auo vi är nöjda med ska användas,
samtidigt som de nya kurserna inom UVK formuleras
enligt angivna riktlinjer. Lisbeth utser Ingrid, Anki
och Marie-Heléne för att hålla samman underlaget för
de ingående delkurserna i förskollärarutbildning,
grundlärarutbildning respektive ämneslärarutbildning.
Senast 17/5 skickar Lisbeth underlaget till de lärare
som är ”experter” på respektive område. Senast 25/5
skickas underlagen för de nya kurserna inom UVK
tillbaka till Ingrid, Anki och Marie-Heléne.
Inom Grundlärarutbildning 4-6 diskuteras innehållet i
den valbara terminen, och en lösning kan vara att välja
bort SO och fokusera på ett av våra starka områden,
Estetik.

7

Plan för arbete 2010 samt tidsplan ht10

Inga kommentarer eller tillägg.
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8

Godkännande av kursplaner/ litteraturlistor

Ingrid Nilsson redovisar godkända kursplaner/litteraturlistor inför ht10, enligt utdelad lista, med
kommentarer till förändringar. Litteraturlistor inom
Förskolan har kortare artikelkompendier än övriga
utbildningar, och litteratur inom Kommunikation och
ledarskap har lagts till för att tydliggöra ledarskap
inom Förskolan. Lisbeth Ranagården skickar ut
kursplaner/litteraturlistor till berörda.
Anki Wennergren anser att ”Nyberg, R. (2000). Skriv
vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd
av Internet. Lund: Studentlitteratur”, som ingår i
Bmano och Mano 31-60, är föredömlig. Det är viktigt
att uppmuntra andra inriktningar till att också använda
denna litteratur, så att det inte blir glapp mellan de
olika inriktningarna. Detta bör synliggöras vid ett
inriktningsmöte.

9

Mötestider ht10

Mötestiderna för ht10, som mailats till styrelsen,
diskuteras. Vid styrelsemötena framöver anmäls
förhinder: 10/6 och 10/9 (Anki Wennergren) och
19/11 (Claes Ericsson). Beslut: Mötestiderna ht10
fastställs. Ulla Palmqvist kontaktar suppleanter.

10

Övriga frågor

Inga övriga frågor tas upp.

11

Frågor till nästa möte

§ 5 Fördjupning inom Specialpedagogik
Förutsättningarna för att läsa fördjupning inom
Specialpedagogik är att grundkursen om 7,5 hp är
godkänd. Denna fråga tas upp vid styrelsemötet 10/6
för beslut.

Vid protokollet

…………………………………….
Ulla Palmqvist, sekreterare

…………………………………….

………………………………………

Lisbeth Ranagården, ordförande

Anki Wennergren, justeringsperson

